AIT (SVP-SEC) 020/2559
วันที่ 11 สิงหาคม 2559
เรื่ อง คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2559
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สรุ ปภาพรวมการดาเนินงานและปั จจัยที่ทาให้ มกี ารเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ยอดคงเหลือรายไตรมาส
Q2 – 59

Q1 – 59

Q2 – 58

(ล้ านบาท)

การเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
Q2 - 59 VS Q1 - 59

Q2 - 59 VS Q2 - 58

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)
(125.2)

%
(9.4)%

รายได้ รวม

1,212.2

1,122.7

1,337.4

89.5

%
8.0%

ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงานรวม

1,067.5

982.3

1,171.6

85.2

8.7%

(104.1)

(8.9)%

กาไรสาหรับงวดของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ

108.5

108.0

124.4

0.5

0.5%

(15.9)

(12.8)%

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 บริ ษัทมีผลประกอบการที่ใกล้ เคียงกับไตรมาสก่อนหน้ านี ้และของไตรมาสเดียวกันของปี ที่ผา่ นมา
โดยรายได้ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 เพิ่มขึ ้นเพียงร้ อยละ 8.0 เมื่อเปรี ยบเทียบกับของไตรมาสที่ 1 ปี 2559 แต่ลดลงร้ อยละ 9.4 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับของไตรมาสที่ 2 ปี 2558 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตังแต่
้ ชว่ งต้ นปี 2559 มีลกั ษณะทรงตัวใกล้ เคียงกันแม้ จะฟื น้ ตัว
บ้ าง แต่เป็ นไปในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป
ในส่วนของค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานรวมนันได้
้ เปลีย่ นแปลงโดยแปรผันตรงกับการเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงตามยอดรายได้
และเปลีย่ นแปลงในอัตราทีใ่ กล้ เคียงกันกับอัตราการเปลีย่ นแปลงของรายได้ ดังตารางเปรี ยบเทียบข้ างต้ น
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกาไรสุทธิสาหรับงวดของบริษัทฯ สาหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2559 เมื่อเปรี ยบเทียบกับของไตรมาส
ที่ 1 ปี 2559 นันมี
้ อตั รากาไรสุทธิฯ น้ อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ ้นของรายได้ เนื่องจากส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่
ควบคุมร่วมกัน และค่าใช้ จ่ายในการตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของลูกหนี ้ค้ างนาน ในขณะที่เ มื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราการ
เปลีย่ นแปลงกาไรสุทธิฯในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 พบว่ามีอตั ราทีใ่ กล้ เคียงกับอัตราการเปลีย่ นแปลงของยอดขาย
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่ อการดาเนินงาน
เศรษฐกิจโลกโดยภาพรวมปี 2559 มีแนวโน้ มทีจ่ ะขยายตัวในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่คาดการณ์ไว้ โดยตลาดในส่วนที่
เป็ นของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อย่างสหรัฐอเมริ กา และจีน ออกมาต่ากว่าที่คาด
เศรษฐกิจไทยในปี 2559 มีแนวโน้ มขยายตัวในเล็กน้ อย โดยการส่งออกสินค้ าที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูค่ ้ าถูก
ชดเชยด้ วยรายได้ การบริ การที่ปรับดีขึ ้นตามการขยายตัวของจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ การใช้ จา่ ยและมาตรการของภาครัฐ
ยังคงเป็ นแรงขับเคลือ่ นสาคัญในการกระตุ้นค่าใช้ จ่ายภาคเอกชน โดยที่โอกาสการใช้ จ่ายภาครัฐจะสูงกว่าที่คาดมีมากกว่าโอกาส
ที่การใช้ จา่ ยภาครัฐจะต่ากว่าที่ประเมินไว้ โดยมีปัจจัยมาจากโครงการลงทุนของรั ฐวิสาหกิจบางโครงการที่อาจเริ่ มดาเนินการได้ เร็ว
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กว่าทีค่ าดไว้ ในปี 2560 อาทิ โครงการรถไฟทางคูเ่ ส้ นทางเพิ่มเติม โครงการรถไฟความเร็วสูง และ โครงการทางด่วนสายใหม่ เป็ น
ต้ น ส่วนของภาคอุตสาหกรรมด้ านการสือ่ สารและโทรคมนาคมในปี 2559 นันมี
้ การขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสาคัญจาก
แรงกระตุ้นของการขยายโครงข่าย 3G/4G การดาเนินนโยบายดิจิทลั อีโคโนมีด้านการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน รวมถึงการให้
ความสาคัญต่อการเปลีย่ นรูปแบบการบริ หารจัดการองค์กร และการให้ บริ การให้ เป็ นดิจิทลั มากยิง่ ขึ ้น อย่างไรก็ ตาม ความเสีย่ ง
จากสภาวะทางเศรษฐกิจยังเป็ นแรงกดดันการเติบโตของตลาดสือ่ สาร ขณะเดียวกันหากภาคธุรกิจและภาครัฐไม่สามารถปรับตัว
ได้ ทนั ต่อการแข่งขันในยุคดิจิทลั ซึง่ ปั จจุบนั ยังไม่ได้ มีการลงทุนจริง จะเป็ นอีกข้ อจากัดต่อการเติบโตทังในมู
้ ลค่าตลาดสือ่ สารและ
ของภาคธุรกิจนันๆ
้ เอง
จากสภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมปั จจุบนั ที่คอ่ นข้ างฟื น้ ตัวได้ อย่างค่อยเป็ นค่อยไปข้ างต้ น ส่งผลให้ รายได้ รวมของ
บริ ษัทในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 มีรายได้ ที่ใกล้ เคียงกันกับของไตรมาสที่ 1 ปี 2559 และของไตรมาสที่ 2 ปี 2558
ผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไร
ผลการดาเนินงานของรายได้ ต้ นทุน และค่าใช้ จ่าย ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงที่เป็ นสาระสาคัญในไตรมาสที่ 2 ปี 2559
สามารถแสดงในตารางได้ ดงั ต่อไปนี ้
ยอดคงเหลือรายไตรมาส
Q2 - 59

Q1 - 59

การเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้น (ลดลง)

Q2 - 58

(ล้ านบาท)

Q2 - 59 VS Q1 - 59

Q2 - 59 VS Q2 - 58

(ล้ านบาท)

%

(ล้ านบาท)

%

รายได้ จากการขายและบริ การ

1,164.3

1,073.3

1,274.0

91.0

8.5

(109.7)

(8.6)

ต้ นทุนขายและบริ การ

893.6

829.8

982.7

63.8

7.7

(89.1)

(9.1)

ค่าใช้ จา่ ยในการขาย

64.2

56.3

70.7

7.9

14.0

(6.5)

(9.2)

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร

84.7

70.8

96.6

13.9

19.6

(11.9)

(12.3)

รายได้ และต้ นทุนจากการขายและบริการ
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ซึง่ มีรายได้ จากการขายพร้ อมติดตังและบริ
้
การบารุงรักษาเท่ากับ
1,164.3 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 91.0 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 8.5 จากรายได้ ของไตรมาส ที่ 1 ปี 2559 แต่ลดลง 109.7 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 8.6 จากรายได้ ของไตรมาส ที่ 2 ปี 2558 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองอยูใ่ นสถานการณ์เดียวกัน
แม้ ภาวะเศรษฐกิจจะฟื น้ ตัวแต่ก็เป็ นแบบค่อยเป็ นค่อยไป ส่วนต้ นทุนขายและบริ การเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางเดียวกับการ
เปลีย่ นแปลงของรายได้
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใฃ้ จา่ ยในการขายไตรมาสที่ 2 ปี 2559 มีอตั ราการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายสูงกว่าของอัตราการเพิ่มขึ ้นของรายได้ เมื่อ
เทียบกับของไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เนื่องจากค่าใช้ จ่ายพนักงาน แต่เมื่อเทียบกับค่าใช้ จา่ ยในการขายของไตรมาสที่ 2 ปี 2558
พบว่ามีอตั ราการลดลงของค่าใช้ จ่ายใกล้ เคียงกับอัตราการลดลงของรายได้ ของไตรมาสที่ 2 ปี 2558
ส่วนค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารของไตรมาสที่ 2 ปี 2559 มีอตั ราการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จา่ ยสูงกว่าของอัตราการเพิ่มขึ ้นของรายได้ เมื่อ
เทียบกับของไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เนื่องจากค่าบาเหน็จกรรมการ ค่าใช้ จา่ ยพนักงาน และการสารองหนี ้สงสัยจะสูญ แต่เมื่อเทียบ
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กับค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของไตรมาสที่ 2 ปี 2558 พบว่าในไตรมาส 2 ปี 2559 มีอตั ราการลดลงของค่าใช้ จ่ายมากกว่าอัตราการ
ลดลงของรายได้ เนื่องจากค่าใช้ จา่ ยพนักงานที่ลดลงตามรายได้ ที่ นอกจากนี ้ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 มีคา่ บาเหน็จกรรมการที่ลดลง
จากของไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ทังนี
้ ้จ่ายตามผลประกอบการของแต่ละปี ซึง่ รายได้ ของปี 2558 ต่ากว่าของปี 2557 โดยค่าตอบแทน
ของปี 2558 ซึง่ จ่ายในปี 2559 ลดลงจากค่าตอบแทนของปี 2557 ซึง่ จ่ายในปี 2558
การวิเคราะห์ ฐานะการเงินของบริษัท
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 บริ ษัทมีฐานะการเงินซึง่ ได้ เปลีย่ นแปลงจากสถานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ได้
แสดงในตารางเปรียบเทียบและอธิบายการเปลีย่ นแปลงดังต่อไปนี ้
สินทรัพย์

ยอดคงเหลือรายไตรมาส

รายการที่มีการเปลีย่ นแปลง

Q2 - 59

อย่างเป็ นสาระสาคัญ

Q4 - 58

(ล้ านบาท)

เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึ ้น (ลดลง)
Q2 - 59 VS Q4 - 58
(ล้ านบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1,463.0

1,291.6

171.4

%
13.3

เงินลงทุนชัว่ คราว - หลักทรัพย์เพือ่ ค้ า

101.1

504.8

(403.7)

(80.0)

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น

1,489.9

1,596.0

(106.1)

(6.7)

รายได้ ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ

473.0

302.8

170.2

56.2

สินค้ าคงเหลือ

413.5

462.8

(49.3)

(10.7)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

112.4

21.6

90.8

>100

อุปกรณ์สาหรับให้ เช่า

197.5

246.7

(49.2)

(19.9)

สินทรัพย์รวม

4,496.4

4,672.5

(176.1)

(3.8)

สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์ลดลง 176.1 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.8 จากของ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558โดยการลดลงของสินทรัพย์รวมมาจากการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญของการเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี ้
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินของไตรมาสที่ 2 ปี 2559 เพิ่มขึ ้น 171.4 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 13.3 สาเหตุสว่ น
ใหญ่มาจากในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ าส่วนใหญ่ได้ ครบกาหนดไถ่ถอนได้ ภายใน 3 เดือน จึงได้ แสดง
เงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ทาให้ เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น สุทธิด้วยเงินสดจ่ ายปั น
ผลสาหรับผลประกอบการปี 2558
เงินลงทุนชัว่ คราว – หลักทรัพย์เพื่อค้ า ลดลง 403.7 ล้ านบาทหรือคิดเป็ นร้ อยละ 80.0 เนื่องจากในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 มีเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ าส่วนใหญ่ได้ ครบกาหนดไถ่ถอนได้ ภายใน 3 เดือน โดยได้ แสดงเป็ นเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นลดลง 106.1 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.7 เนือ่ งจากในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ได้ สง่
มอบงานโครงการที่กาหนดแล้ วเสร็ จและออกใบเรียกเก็บเงินน้ อยลงเมื่อเทียบกับการส่งมอบงานโครงการในช่วงปลายไตรมาสที่ 4
ปี 2559 อันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยงั ทรงตัวอยู่
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รายได้ ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระเพิ่มขึ ้น 170.2 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 56.2 เนื่องจากในระหว่างไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2559
ได้ ดาเนินงานโครงการและรับรู้ความสาเร็ จของงานโครงการเพิ่มเติมแต่ยงั ไม่ถงึ เกณฑ์ในการออกใบแจ้ งหนี ้เรียกเก็บเงินจากลูกค้ า
จึงทาให้ รายได้ ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระเพิ่มขึ ้น
สินค้ าคงเหลือลดลง 49.3 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 10.7 เนื่องจากในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ประมูลได้ งานโครงการใหม่
ลดลง ประกอบกับส่งมอบงานโครงการตามความสาเร็ จของงานในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ปี 2559 จึงทาให้ งานระหว่างทาลดลง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ ้น 90.8 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นมากกว่าร้ อยละ 100 เนื่องจากการการเพิม่ ขึ ้นของ
ค่าบริ การบารุงรักษาจ่ายล่วงหน้ าของโครงการทีใ่ ห้ บริ การบารุงรักษา ในไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2559
อุปกรณ์สาหรับให้ เช่าลดลง 49.2 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 19.9 เนื่องมาจากค่าเสือ่ มราคาอุปกรณ์สาหรับให้ เช่าในระหว่างงวด
ไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2559
หนี ้สิน
รายการที่มีการเปลีย่ นแปลง

ยอดคงเหลือรายไตรมาส
Q2 - 59

อย่างเป็ นสาระสาคัญ

Q4 - 58
(ล้ านบาท)

เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึ ้น (ลดลง)
Q2 - 59 VS Q4 - 58
(ล้ านบาท)

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

671.2

745.2

(74.0)

%
(9.9)

ต้ นทุนที่ยงั ไม่เรียกชาระ

570.0

638.8

(68.8)

(10.8)

รายได้ รับล่วงหน้ าจากลูกค้ า

68.0

36.5

31.5

86.3

สารองค่าปรับงานล่าช้ า

77.6

53.0

24.6

46.4

เงินกู้ยืมระยะยาว

106.0

132.0

(26.0)

(19.7)

หนี ้สินรวม

1,727.1

1,810.1

(83.0)

(4.6)

หนีส้ นิ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมลดลง 83.0 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.6 จากของ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 โดยการลดลงของหนี ้สินรวมมาจากการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญของการเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินดังต่อไปนี ้
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นลดลง 74.0 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นลดลงร้ อยละ 9.9 จากของไตรมาสที่ 4 ปี 2558 เนื่องจากลดลงตาม
การสัง่ ซื ้อสินค้ าที่ลดลงในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 สอดคล้ องกับงานโครงการระหว่างทาและรายได้ ที่ลดลง
ต้ นทุนที่ยงั ไม่เรียกชาระลดลง 68.8 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 10.8 จากของไตรมาสที่ 4 ปี 2558 เนื่องจากในช่วงปลายไตรมาส
ที่ 4 ปี 2558 ได้ สง่ มอบงานโครงการในปลายไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ในจานวนที่สงู กว่าของปลายไตรมาสที่ 2 ปี 2559 จึงทาให้
ต้ นทุนที่ยงั ไม่เรียกชาระของ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 ลดลง
รายได้ รับล่วงหน้ าจากลูกค้ าเพิม่ ขึ ้น 31.5 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 86.3 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ได้ รับเงินล่วงหน้ าสาหรับโครงการให้ บริการบารุงรักษาหลายโครงการ
สารองค่าปรับงานล่าช้ าเพิ่มขึ ้น 24.6 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 46.4 เนื่องจากตังแต่
้ ไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี
2559 บริ ษัทฯ ได้ ทยอยสารองเงินค่าปรับงานล่าช้ าสาหรับงานโครงการที่ลา่ ช้ ากว่าที่กาหนดไว้ ในสัญญาจ้ างเพิม่ ขึ ้น
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 26.0 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นลดลงร้ อยละ 19.7 เนื่องจากการจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงิน
กู้ยืมในระหว่างไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2559
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ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 2,769.3 ล้ านบาท ลดลง 93.1 ล้ านบาท จากของ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ เท่ากับ 2,862.4 ล้ านบาท คิดเป็ นลดลงร้ อยละ 3.3 โดยการลดลงมาจากการจ่ายเงินปั นผลในไตรมาสที่
2 ปี 2559 สุทธิด้วยกาไรจากการดาเนินงานสาหรับไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2559

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส)
เลขานุการบริ ษัท
ผู้มีอานาจในการรายงานสารสนเทศ
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